CIRCULAR Nº 20-22
25/10/2022

DISTRIBUIÇÃO: Associações Territoriais e Clubes

ASSUNTO: Campeonato do Mundo de piscina curta – Melbourne – 13 a 18 dezembro 2022
Na sequência da mudança de local deste evento e em resultado da avaliação técnica dos critérios
previamente estabelecidos no PAR Natação pura 2022, a direção da federação Portuguesa de
Natação decidiu homologar em reunião de direção realizada em 14 de outubro de 2022, os novos
critérios apresentados pela Direção Técnica da Natação pura sob proposta do Treinador Nacional
Alberto Silva. Esta proposta de critérios foi apresentada e discutida em reunião realizada a 06 de
agosto de 2022 tendo sido convidados para a mesma todos os treinadores de Alto Rendimento que
enquadram os nadadores participantes na última edição dos Jogos do Mediterrâneo.

Campeonato Mundo Melbourne – 13 a 18 dezembro 2022
1. Nota prévia - Considerando que o novo local de prova poderá provocar
constrangimentos muito fortes num Plano de preparação que vise obtenção de mínimos
Olímpicos em Março de 2023 é condição indispensável para participação que esta
competição esteja integrada no plano de preparação para a época 2022-2023 que foi
apresentado ao Treinador Nacional até 15 de setembro.

2. Objetivo - Classificação 8 primeiros,

3. Critérios de participação - Mesmo sendo um campeonato de PC, o critério visa priorizar
quem atingir as marcas e maior pontuação FINA na Piscina Longa, seguindo a trajetória
rumo a Paris 2024. Para além da obtenção do mínimo A definido pela FINA para a prova
os nadadores terão obrigatoriamente somar no conjunto de duas provas, 1700 pontos
FINA (tabela 2022) em Piscina Longa ou 1720 pontos FINA (tabela 2022) em Piscina
curta, não havendo soma de pontos em piscinas distintas. O somatório só é válido nas
seguintes competições: Europeu de Roma e Meeting do Algarve a disputar em Albufeira
de 11 a 13 de novembro 2022. No caso de empate nas pontuações irão prevalecer os
pontos obtidos em Piscina Longa.
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4. Limite de participantes: serão convocados até no máximo 6 atletas não importando o
sexo (são 6 no total). Os melhores 6 nadadores que cumprirem os critérios de
participação, serão convocados.

Pela FPN

António José Silva
Presidente
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